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Vaskerenner – praktisk og holdbart
Intra har et bredt spekter av vaskerenner som inkluderer alt
fra enkle prosjektrenner, vaskerenner i standardmål samt
spesialmål etter dine behov. Elegant, praktisk og robust.

Scandinavian Design
Sanitærrommet er viktig. Ikke bare fordi de fleste av oss besøker
et offentlig sanitærrom i løpet av dagen, men like mye fordi det på
mange måter er byggets signatur. Det er et av de rommene hvor
man kan skape særpreg og en opplevelse av noe ekstra.
I tillegg er det et rom hvor det stilles helt spesielle krav til
funksjonalitet, brukervennlighet, hygiene, utforming og estetikk.
Sanitærrommet skal møte komplekse behov, samtidig som
det skal kunne tåle svært intensiv bruk over tid uten at
kvaliteten på interiøret forringes
Det er derfor rustfritt stål er et
så egnet materiale for dette. Et unikt materiale med spesielle
egenskaper og fortrinn som også er blitt en viktig del av Intras
signatur.
Vi skal heve standarden på det offentlige sanitærrommet. Det er
vår ambisjon – og alltid utgangspunktet, når vi utvikler produkter
og løsninger for et av byggets viktigste rom.
Dette er en ambisjon vi deler med våre kunder og som gjør at vi
så ofte blir valgt som leverandør til ambisiøse prosjekter hvor det
stilles kompromissløse krav til funksjonell og estetisk kvalitet.
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Kvalitet og funksjon
Enkelt å
holde rent

Har ingen porer
for bakterievekst

Livslang
holdbarhet

Lukter ikke

Uknuselig
Vann- og
brannsikker

Resirkulerbar

Intra and BIMobject®
BIMobject®er et globalt svensk teknologiselskap som ligger
i front når det gjelder digitalisering av byggebransjen. Mer
intelligent design og konstruksjon fører til bedre produktvalg,
mindre avfall og mer effektiv logistikk under byggeprosessen.
Samtidig fører eiendomsforvaltning til bedre kvalitet, bedre
energibruk og lavere driftskostnader.
Et BIM-objekt er et objekt i en database som inneholder
informasjon om 2D- og 3D-geometri samt beskrivelse,
funksjoner, finish eller andre produktdata. Lenker til
vedlikeholdsdokumenter, monteringsmanualer mm. finnes også i
objektets informasjonsdel.
Et flertall av intras produkter finnes nå som digitale modeller
som kan lastes ned til hvilken som helst BIM-programvare
og benyttes av arkitekter og konsulenter gjennom hele
byggeprosessen.

Et kvalitetsstempel
Intra har blitt tildelt merket for god design gjentatte
ganger. Utmerkelsen er en anerkjennelse for
vellykket bruk av design for å skape innovative
produkter og løsninger. Et kvalitetsstempel for
bedriften og det produktet du velger.
Intra har også mottatt flere internasjonale
designpriser.
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Nyhet!

Polert rustfritt stål AISI 304
Fire modeller; to dybder og med eller uten
veggpanel.
Tilgjengelig i faste lengder samt på spesial mål.
Faste lengder: 600, 1200, 1500, 1800, 2100,
2400 og 3000mm.

Holdbar og praktisk
Leveres med integrerte veggbraketter og ventil underdel. Vaskerennen har mer enn 90° vinkler i
innvendige hjørner og presset avløp uten skruer og pakning som sikrer enkel rengjøring. Vaskerennen har
fall mot avløp i senter. Myke overganger på alle utvendige vinkler motvirker skade ved eventuelle fall mot
vaskerennen.
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Standard lengder fra 600 mm til 3000 mm. Spesialmål på bestilling.

Vårt utvalg av vaskerenner tilbyr helhetlige løsninger som kan
skreddersys til dine behov.
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Nyhet!

P3-FLEX
Vaskerenne med veggpanel
GTIN 8719585005349 NRF 6320151
Beskrivelse
Vaskerenne P3 med veggpanel. Dybde 474mm.

Myke overganger på alle utvendige vinkler motvirker skade
ved eventuelle fall mot vaskerennen.
Sikker og komfortabel håndtaksstøtte nederst på kantene for
å hindre skade ved montasje.

P3-600 NRF 6320142
P3-1500 NRF 6320144
P3-2100 NRF 6320146
P3-2800 NRF 6320148

P3-1200 NRF 6320143
P3-1800 NRF 6320145
P3-2400 NRF 6320147
P3-3000 NRF 6320149

P5-FLEX
Vaskerenne uten veggpanel
GTIN 8719585005356 NRF 6320161
Beskrivelse
Vaskerenne P5 uten veggpanel. Dybde 474mm.

Plass til oppvaskbøtte i bunnen av vaskerenner P3 og P5.
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P5-600 NRF 6320152
P5-1500 NRF 6320154
P5-2100 NRF 6320156
P5-2800 NRF 6320158

P5-1200 NRF 6320153
P5-1800 NRF 6320155
P5-2400 NRF 6320157
P5-3000 NRF 6320159

P7-FLEX
Vaskerenne med veggpanel
GTIN 8719585005363 NRF 6320171
Beskrivelse
Vaskerenne P7 med veggpanel. Dybde 395mm.
P7-600 NRF 6320162
P7-1500 NRF 6320164
P7-2100 NRF 6320166
P7-2800 NRF 6320168

P7-1200 NRF 6320163
P7-1800 NRF 6320165
P7-2400 NRF 6320167
P7-3000 NRF 6320169

Innvendig sveising av høy kvalitet.
Vaskerennen har mer enn 90° vinkler i innvendige hjørner.

P9-FLEX
Vaskerenne uten veggpanel
GTIN 8719585005370 NRF 6320181
Beskrivelse
Vaskerenne P9 uten veggpanel. Dybde 395mm.
P9-600 NRF 6320172
P9-1500 NRF 6320174
P9-2100 NRF 6320176
P9-2800 NRF 6320178

P9-1200 NRF 6320173
P9-1800 NRF 6320175
P9-2400 NRF 6320177
P9-3000 NRF 6320179

Presset avløp uten skruer og pakning som sikrer enkel
rengjøring.
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Vaskerenner
Små barn bruker omgivelsene sine på en helt annen måte enn voksne, og derfor er det viktig at produkter for barnehager og skoler
tåler tøff behandling, og at bakterier får vanskelige levekår.

Helpresset vaskerenne uten indre skjøtinger.

Våre vaskerenner kan leveres med sandfanger som forhindrer
at rør og sluk tettes.

Vaskerenner laget for å tåle daglig bruk på skoler og i barnehager, i idrettsanlegg og i industribygg. Vi leverer
helhetlige løsninger, og våre populære vaskerenner har runde kanter, såkalte ”bumpers”, slik at blåmerkene
ikke blir flere enn nødvendig. Hvis man ikke trenger bumpers, har vi også enklere varianter.
Våre modeller har sentrerte avløp og er laget i helpresset, rustfritt stål uten skjøter.
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P121
Helpresset vaskerenne
P121 GTIN 7393069021325

P121SV GTIN 7393069021684

Beskrivelse
I rustfritt stål 18/10 med konsoller og 1½” avløpsventil med kuppelrist. Påsatt
”bumpers” på begge hjørnene foran. Forberedt for veggpanel.
P121 med bumpers, P121SV uten. Blandebatteri er ikke inkludert.

600

P12VP
Veggpanel beregnet for P121 helpresset vaskerenne.

GTIN 7393069021752

P181
Helpresset vaskerenne
P181 GTIN 7393069021332

P181SV GTIN 7393069021691

Beskrivelse
I rustfritt stål 18/10 med konsoller og 1½” avløpsventil med kuppelrist. Påsatt
”bumpers” på begge hjørnene foran. Forberedt for veggpanel.
P181 med bumpers, P181SV uten. Blandebatteri er ikke inkludert.

P18VP
Veggpanel beregnet for P181 helpresset vaskerenne.

GTIN 7393069021769

SAND-02
Sandfanger
GTIN 7055570017456
Beskrivelse
Sandfangeren har en kapasitet på 3,5 liter og er beregnet
for oppsamling og filtrering av avløpsvann som inneholder
sandrester. Enkel å montere under en kjøkkenvask eller en
vaskerenne. Leveres med et sideutløp som gir rett eller buet
installasjon av tilkobling.

P12–18STBR
Støttebrakett
GTIN 7393069021776
Beskrivelse
Støttebraketter for P121 og P181.
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Prosjekt modeller
Rene linjer, slitesterkt og enkelt å vedlikeholde. Det er viktig å
tenke på når sanitærrom skal benyttes av mange mennesker,
som treningssenter, spa-anlegg eller svømmehaller.

En helpresset vaskerennel er sømløs, noe som sikrer et svært
hygienisk og lett rengjørbart produkt på det offentlige badet.
18/10 rustfritt stål er utpreget enkel å holde ren og derfor
spesielt tilpasset produkter hvor kravene til hygiene er strenge.
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140

P12NFOL

300

300

P12NFOL er en helpresset vaskerenne i rustfritt stål for nedfelling i plate. Vasken
er utviklet for å kunne monteres over skap som utnytter plassen under vaskerenna.
Leveres med overløp og 1½” avløpsventil med kuppelrist.
Skapløsning under vasken følger ikke med.

430

Beskrivelse

300

Helpresset vaskerenne, for nedfelling
GTIN 7393069021721
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1200

P120V
Helpresset vaskerenne
GTIN 7393069021370
Beskrivelse
I rustfritt stål 18/10 med konsoller, veggpanel og 1½” avløpsventil med kuppelrist.

P180V
Helpresset vaskerenne
GTIN 7393069021387
Beskrivelse
I rustfritt stål 18/10 med konsoller, veggpanel og 1½” avløpsventil med kuppelrist.
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Den skandinaviske arven er en del av vår natur.
Den definerer troen vi har og verdiene vi bærer.
Vi tror på å plassere mennesker i sentrum av
designet vårt, og legger mye vekt på kvaliteten i det
vi leverer.
Vi tror på det å være ærlige og enkle samtidig som vi
også skyver grensene med nyskapende teknologi og
tjenester.
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Intra er ledende i Skandinavia innen kjøkkenvasker,
minkjøkken og sanitærprodukter i rustfritt stål. Intra er
en del av Teka Industrial S.A. som er en av verdens største
produsenter av kjøkkenvasker og hvitevarer med fabrikker
og salgskontor over hele verden.
Besøk www.intra-teka.com for mer informasjon om våre
øvrige produkter.

Intra AS

NO-7038 Trondheim

tel: +47 73 98 01 00

mail: intra@intra-teka.com
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